Ceník
Veškeré zde uvedené ceny jsou v Kč a bez DPH (21%).

Jednorázová cena licencí
Licence opravňuje k používání jedné kopie aplikace Markuj snadno na jednom tabletu po
neomezenou dobu – je přenosná na jiný tablet při doložení zrušení původní licence. Licence není
převoditelná na jiného uživatele (provozovatale). Každá další zvýhodněná licence musí být použita na
stejné provozovně a na jedné wifi síti.
Markuj snadno
Markuj snadno
Markuj snadno
Markuj snadno

– 1. licence
– 2. licence
– 3. licence
– 4. a každá další licence

14 000,- Kč
10 000,- Kč
8 000,- Kč
6 000,- Kč

Koupí licence můžete využívat všech vlastností aplikace. (Žádné omezení počtu uživatelů, položek,
stolů apod…)

Maintenance / podpora - roční poplatky za podporu
Cena za maintenance se platí vždy dopředu a to na období 12 měsíců. Služba zahrnuje zvýhodněné
ceny technické podpory a zápůjček. Cena maintenance je 20% z ceny zakoupených licencí.
Markuj snadno
Markuj snadno
Markuj snadno
Markuj snadno

– podpora pro jednu licenci (do 6hod./rok)
– podpora pro dvě licence (do 10hod./rok)
– podpora pro tři licence (do 14hod./rok)
– podpora pro čtyři licence (do 18hod./rok)

Markuj snadno – podpora nad rámec hodin zdarma

2 400,- Kč
4 400,- Kč
6 000,- Kč
7 200,- Kč
300,- Kč/hod

(podpora pro zákazníky s nezaplaceným balíčkem roční podpory, účtovaná částka je počítána za
každých započatých 15 minut podpory)
Telefonická / emailová / vzdálená správa (TeamViewer)
800,- Kč/hod

Instalace a školení
Základní školení při předání licence 2hod
Školení a ukázka aplikace v naší provozovně
Školení a ukázka aplikace u zákazníka
Úpravy software na zakázku
Vygenerování certifikátu EET pomocí přihlašovacích údajů z FÚ

zdarma
300,- Kč/ hod
600,- Kč/ hod
1000,- Kč/ hod
500,- Kč/ hod

Zápůjčka
(podpora pro zákazníky se zaplaceným balíčkem roční podpory - zápůjčka neobsahuje dopravné a
instalaci, instalace se odečítá z fondu roční technické podpory)
V případě platné maintanace je po dobu opravy oprava nebo reklamace zápůjčka zařízení zdarma.
zařízení (tablet, router, tiskárna)
0% z pořizovací ceny zapůjčeného zařízení / den
(podpora pro zákazníky s nezaplaceným balíčkem roční podpory - zápůjčka neobsahuje dopravné a
instalaci)
zařízení (tablet, router, tiskárna)
4% z pořizovací ceny zapůjčeného zařízení/den

Ceny přípravy provozních dat
Pořízení provozních dat (naplnění aplikace jídelním lístkem, naplnění skladu, založení receptur)
obvykle 4 az 5 hodin
450,- Kč/ hod

Ceny prací prováděných u zákazníka
Návrhy a realizace wifi sítí a datových rozvodů
500,- Kč/hod
Instalace strukturované kabeláže pro datové/wifi sítě (lištování, instalace datových kabelů, zapojení
patch panelů, atd.), konfigurace aktivních síťových prvků, routerů, atd.
(v ceně nejsou zahrnuty náklady na jednotlivé komponenty počítačové sítě)
Opravy a konfigurace síťových prvků
500,- Kč/hod
Konfigurace routerů, modemů, Wifi AP, atd.
Výměna tabletů / hardware a obnova dat ze zálohy

600,- Kč/hod

Cestovné
Cestovné Praha / Brno (cena za 1 návštěvu včetně času na cestě)
Cestovné Plzeň (cena za 1 návštěvu včetně času na cestě)
Cestovné mimo výše uvedená města (cena za ujetý kilometr)
Čas na cestě

500,- Kč
300,- Kč
10,- Kč/km
150,- Kč/hod

Ceník základního hardware
Tablet 10" (Lenovo)
Tablet 7" (Lenovo)
Tablet 7" vyšší kapacita baterie (Lenovo)

4 600,- Kč
3 000,- Kč
5 200,- Kč

Tiskárna Epson T20 (síť)
Tiskárna Epson T20 (WiFi) momentálně vyprodáno
Tiskárna Epson T70 (síť)
Tiskárna Epson T88 (síť)
Tiskárna Epson T88 (WiFi)
Tiskárna Epson P20 (mobilní tiskárna WiFi)
upgrade stávající Epson tiskárny (mimo T20) na síťovou
upgrade stávající Epson tiskárny (mimo T20) na WiFi
Router MikroTik (velký)
rozšíření na výkonější anténu
Router MikroTik (malý)

4 400,- Kč
6 500,- Kč
6 500,- Kč
8 200,- Kč
9 000,- Kč
6 500,- Kč
2 000,- Kč
3 000,- Kč
3 000,- Kč
900,- Kč
1 500,- Kč

Stojánek Jansen (uzamykatelný)
Stojánek Markuj

3 500,- Kč
1 500,- Kč

